KLAUZULA INFORMACYJNA
(monitoring)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu (I LO
w Wieluniu). Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
telefonicznie: 43 886 04 64
listownie: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu ul. Nadodrzańska 4, 98-400 Wieluń,
e-mail:
sekretariat@1.lowielun.eu
W I LO w Wieluniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawomir.mazur@1.lowielun.eu
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz
ochrony mienia szkoły na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 6
ust. 1 lit. d RODO
Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z I LO w Wieluniu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest I LO w Wieluniu.
I LO w Wieluniu nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, niezbędny
do realizacji w/w celów z uwzględnieniem przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o
prawie do przenoszenia danych;
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w I LO w Wieluniu,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku lub podpisaniem umowy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

